
REGULAMIN  
PRZYZNAWANIA STYPENDIUM 

STOWARZYSZENIA  
IM. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO 

W KOŚCIANIE 
  

§1 
Prawo do otrzymania stypendium i innych form pomocy 
przysługuje uczniom: klas gimnazjalnych, szkół 
ponadgimnazjalnych i studentom, którzy są zameldowani na 
terenie powiatu kościańskiego. O stypendium mogą ubiegać się 
uczniowie i studenci polskich szkół/uczelni publicznych i 
niepublicznych. 
  

§2 
Prawo zgłaszania Kandydatów do stypendium i innych form 
pomocy mają: 

1.     ubiegający się o stypendium, 
2.     rodzice bądź opiekunowie prawni kandydatów, 
3.     placówki pomocy społecznej, 
4.     placówki oświatowe, 
5.     członkowie Stowarzyszenia, 
6.     Rada Oświatowa. 

 
§3 

Warunki uzyskania stypendium: 
1. Ubiegający się o stypendium lub inne podmioty zgłaszające, 
składają wniosek w siedzibie Stowarzyszenia do 30 kwietnia 
każdego roku. 
2. Wniosek o stypendium powinien zawierać: załączniki (opinie, 
kserokopie świadectw, dyplomy, zaświadczenie o dochodach 
itp.), udokumentowane oświadczenie o sytuacji rodzinnej i 
materialnej, zaświadczenia z kół zainteresowań, klubów 
sportowych, organizacji – potwierdzające czynny udział i 
aktywność ubiegającego się o stypendium. 

  
   



§4 
O stypendium mogą ubiegać się kandydaci, którzy: 

1. Osiągnęli średnią ocen na ostatnim świadectwie i semestrze 
bieżącego roku szkolnego wynoszącą minimum: 

Liczba 
punktów 

  
Gimnazja 

Szkoły 
ponadgimnazjalne 

  
Szkoły wyższe 

10 p. 4,50 – 4,60 4,30 -4,40 4,10 – 4,20 
15 p. 4,61 - 4,70 4,41 – 4,50 4,21 – 4,30 
20 p. 4,71 – 4,80 4,51 – 4,60 4,31 – 4,40 
25 p. 4,81 – 4,90 4,61 – 4,74 4,41 – 4,50 
30 p. 4,91 i więcej 4,75 i więcej 4,51 i więcej 
Rada Oświatowa bierze pod uwagę średnią ocen korzystniejszą dla 
kandydata. 

  
2. Znajdują się w trudnej sytuacji finansowej: 

Dochód na osobę w rodzinie (brutto) Liczba punktów 
Do 30% płacy minimalnej brutto 30 p. 
Powyżej 30 do 50% płacy minimalnej 20 p. 
Powyżej 50 do 75 % płacy minimalnej 15 p. 
Powyżej 75 do 100% płacy minimalnej 10 p. 
Powyżej 100 do 130 % płacy minimalnej 0 p. 
Wnioski, w których dochód na osobę w rodzinie (brutto) przekracza 
130 % płacy minimalnej nie będą rozpatrywane. 
  

3. Mają szczególne zainteresowania (ciekawe, wykazujące zmysł 
badacza,  pasję) 0 – 15 p. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Wykazują szczególne osiągnięcia ( z ostatnich 2 lat 
szkolnych): 

  
Gimnazja 

Szkoły ponadgimnazjalne 
(szczeble konkursów: 
szkolny, okręgowy, 
centralny) 

  
Szkoły wyższe 

Laureat na etapie 
wojewódzkim – 30p. 

Laureat, tzn. zwycięzca 
szczebla centralnego – 30p 

Działalność w 
kole naukowym 
– 30p. 

Finalista na etapie 
wojewódzkim – 20p. 

Finalista etapu okręgowego 
– 25p. 

Praca w 
parlamencie 
studenckim – 
30p. 

Udział w konkursach 
rejonowych/powiatowyc
h 10 – 15p. 

Uczestnik etapu okręgowego 
– 15p. 

  
Wolontariat – 
10p. 

Udział w konkursach 
międzyszkolnych – 5 p. 

Zwycięzca innego niż 
trójstopniowy konkurs na 
etapie wyższym, niż szkolny 
– 15p. 

Działalność 
społeczna, 
kulturalna, 
sportowa na 
rzecz 
środowiska; – 
20p 

Udział w konkursach 
szkolnych (3 i więcej) – 
3p. 

Uczestnik konkursów na 
etapie wyższym niż szkolny 
– 10p. 

Wygłoszenie 
referatu na 
konferencji, 
sympozjum, – 
20p. 

Działalność społeczna, 
kulturalna, sportowa na 
rzecz środowiska; 
wolontariat – 10p 

Udział w przedsięwzięciach 
naukowych, projektach 
edukacyjnych – 10p. 

Udział w 
programach 
zagranicznych, 
publikacje – 
15p. 

  

Działalność społeczna, 
kulturalna, sportowa na 
rzecz środowiska; 
wolontariat – 10p 

  



§5 
Rada Oświatowa Stowarzyszenia podejmując decyzję o przejściu 
kandydata do II etapu stypendialnego (rozmowy) uwzględnia 
punkty według poniższego zestawienia: 
  

1.     Wyniki w nauce (średnia ocen) – max. 30p. 
2.     Sytuacja materialna – max. 30p. 
3.     Szczególne osiągnięcia – max. 50p. 
4.     Zainteresowania – max. 15p. 
5.     Trudna sytuacja rodzinna - max. 15p. 

Ø      rodziny  niepełne– 5p. 
Ø      niepełnosprawność w rodzinie – 5 p. 
Ø      bezrobocie w rodzinie – 5p. 
Ø      wielodzietność – (3 i więcej) – 5p. 
Ø      uzależnienia rodziców (alkoholizm, narkomania) -5p. 
Ø      szczególna sytuacja rodzinna, materialna – do 10p. 

  
Łącznie kandydat może uzyskać w części I maks. 140 punktów. 
  

§6 
Rada Oświatowa: 

1.     dokonuje oceny punktowej złożonych wniosków. 
2.     spośród złożonych wniosków wyłania kandydatów do II 
etapu (rozmowa kwalifikacyjna). 
3.     po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, w wyniku 
głosowania wybiera: 
a)      stypendystów Stypendium Oświatowego im. Dezyderego 
Chłapowskiego (stałe/roczne). 
b)      osoby wyróżnione nagrodą jednorazową. 
4.     Pisemnie zawiadamia o wynikach zainteresowane osoby. 

  
§7 

Wnioski osób szczególnie utalentowanych w jakiejkolwiek 
dziedzinie, Rada Oświatowa będzie rozpatrywała indywidualnie, 
przy zachowaniu kryterium dochodowego. 
  
 
 



§8 
Na wniosek Rady Oświatowej między stypendystą a Zarządem 
Stowarzyszenia zostaje podpisana umowa określająca zasady 
otrzymywania stypendium. 
  

§9 
Rada Oświatowa w porozumieniu z Zarządem ustala raz w roku 
liczbę przyznanych stypendiów i nagród. 
  

§10 
Po zakończeniu każdego semestru i roku szkolnego/roku 
akademickiego stypendysta ma obowiązek uczestniczyć w 
spotkaniu z Radą Oświatową i poinformować o: 

Ø      osiągniętych w czasie semestru/roku szkolnego/roku 
akademickiego wynikach w nauce; 
Ø      innych swoich osiągnięciach i działalności 
szkolnej/studenckiej i pozaszkolnej, świadczącej o aktywności i 
rozwoju; 
Ø      zmianach sytuacji rodzinnej i materialnej. 

 
§11 

Po zakończeniu każdego semestru Rada Oświatowa dokonuje 
analizy informacji i danych przekazywanych przez stypendystę. 
Nie wywiązanie się z obowiązku określonego w §10 Regulaminu, 
powoduje wstrzymanie wypłacania stypendium. 
  

§12 
Stypendystom, którzy utrzymują wysoki poziom wyników 
nauczania, rozwijają swoje umiejętności i zainteresowania Rada 
Oświatowa może, po złożeniu przez nich odpowiednich 
dokumentów, przedłużyć stypendium na kolejny rok nauki. 
  

§13 
W przypadku stwierdzenia, że stypendysta nie spełnia 
podstawowych kryteriów, na podstawie których przyznano mu 
stypendium (średnia ocen, dochód na osobę w rodzinie) może być 
ono odebrane. 
  



§14 
Rada Oświatowa ma prawo oczekiwać od stypendysty aktywności 
i udziału w przedsięwzięciach realizowanych przez 
Stowarzyszenie. 
  

§15 
Stypendium Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego jest 
przyznawane do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub 
ukończenia studiów. 
  

§16 
Stypendysta ma obowiązek powiadomić pisemnie Radę 
Oświatową Stowarzyszenia o przerwaniu lub zakończeniu nauki. 
 
Aktualizacja Regulaminu – 5 października 2016 roku. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


